Ročná správa Nadácie Výskum rakoviny za rok 2008

V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciach a o zmene Občianskeho zákoníka Vám
predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum rakoviny, sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO:
31782582 za rok 2008.
Nadácia Výskum rakoviny je nezisková organizácia bez štátnej dotácie, preregistrovaná
Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203/Na-96/381-1 zo dňa 20.12.2002 v súlade s §42, odst.1 nového
zákona o nadáciách č.34/2002 Z.z.
Poslaním nadácie je finančnou podporou a propagáciou výskumu onkologických ochorení prispieť
k tomu, aby laická a odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť
boja proti rakovine. Nadácia má celoslovenskú pôsobnosť a usiluje sa prispieť k zvládnutiu zatiaľ
nerovného zápasu so zákernou chorobou. Nadácia Výskum rakoviny svojimi aktivitami chce aspoň
čiastočne odstrániť dôsledky nedostatočného financovania onkologického výskumu zo strany štátnych
orgánov
Úzka spolupráca s Ústavom experimentálnej onkológie SAV, klinickými pracoviskami a
vysokými školami určuje aktivity nadácie, z čoho vyplývajú aj jej priority.
Hlavné ciele nadácie sú:
·podpora projektov zameraných na onkologický výskum z hľadiska prevencie, včasnej diagnostiky a
liečby zhubných nádorov
· podpora rozvoja moderných laboratórnych a prístrojových techník pre výskum onkologických ochorení
·podpora účasti vedcov na onkologických medzinárodných projektoch, sympóziách, kongresoch a
stážach
· podpora spolupráce medzi pracoviskami základného a klinického výskumu a klinickej praxe
·podpora rozvoja nových smerov onkologického výskumu, najmä molekulárne genetického,
biologického, imunologického a farmakologického
· podpora verejnej informovanosti o cieľoch a výsledkoch onkologického výskumu.
Aktivity nadácie sa zameriavajú na priame prepojene experimentálneho, základného a klinického
výskumu, na úzku spoluprácu s klinickými pracoviskami a na včasnú diagnostiku nádorových ochorení.
Výskum závažných onkologických ochorení nie je samoúčelný. Je potrebné si uvedomiť, že za všetkými
novinkami v diagnostike a liečbe rakoviny sa skrývajú získané poznatky onkologického výskumu.
Moderný onkologický výskum je náročný nielen na „know-how, ale aj na finančné prostriedky.
Rozvoj vedy a výskumu je jednou z najlepších investícií.
Jedným z prioritných cieľov nadácie je získavanie financií na kúpu laboratórnych a diagnostických
prístrojov, bez ktorých v súčasnosti nie je možný ani základný výskum, ani včasná a správna diagnostika
rôznych nádorových ochorení. Financovanie takýchto prístrojov je ekonomicky náročné. Nadácia
zdôrazňuje, že finančná pomoc nie je cieľom, ale účinným prostriedkom pre pomoc stále početnej skupine

Členovia orgánov Nadácie Výskum rakoviny pracujú dobrovoľne, bez nároku na finančné
ohodnotenie.
V roku 2008 došlo k zmene v zložení orgánov nadácie:
RNDr. Ľudmila Šabová, CSc., členka správnej rady Nadácie Výskum rakoviny oznámila, že k
1.1.2008 sa vzdáva členstva v správnej rade z pracovných a osobných dôvodov.
Zdrojom príjmov nadácie sú sponzorské dary jednotlivcov a firiem vo forme finančných
príspevkov, resp. vecných darov, najmä prostredníctvom účelovo viazaných verejných zbierok.
Osobitným zdrojom financií sú aj 2% z daní fyzických a právnických osôb.
Vzhľadom na skutočnosť, že rozsah činnosti nadácie závisí od finančnej podpory firiem, širokej
verejnosti a od 2% z daní poskytnutých nadácii
právnickými a fyzickými osobami, tvorba
rozpočtu na bežný rok môže byť len približná. Jej
predbežný rozpis sa nachádza vo finančnej časti
správy.
Roku 2008 si Nadácia Výskum rakoviny
pripomenula 15 rokov svojej činnosti. Mottom
všetkých jubilejných aktivít v tomto významnom
roku bolo: Vaša pomoc znamená nádej
nechceme už stratiť žiadnu tvár... Jej cieľom je
vylepšenie spôsobov propagácie nadácie.
Nadácia Výskum rakoviny s cieľom
upozorňovať na priority, potenciál ale aj
problémy moderného onkologického výskumu na
Slovensku vyhlásila 7.marec každoročne za
Deň výskumu rakoviny s výzvou „Podporte
výskum rakoviny, podporíte šancu na včasné
zistenie ochorenia a jeho lepšiu liečbu“. Toto
posolstvo je určené nielen všetkým občanom
Slovenska, ale aj slovenskej vláde, ktorá by mala
zahrnúť špeciálny program aplikovaného
výskumu do Národného plánu boja proti rakovine
a súčasne aj medzi priority znalostnej ekonomiky
na Slovensku. Deň výskumu rakoviny má
každoročne pripomínať laickej i odbornej
verejnosti význam výskumu nádorových
ochorení v prospech pacientov, ukázať pacientom
a ich rodinám, čím konkrétnym im výskum
pomáha a presvedčiť lekárov onkológov, že ich
spolupráca na výskume je nevyhnutná pre ďalšie napredovanie v boji s rakovinou.

Roku 2008 Nadácia Výskum rakoviny pri príležitosti už druhého Dňa výskumu rakoviny vyhlásila
celoslovenskú Súťaž mladých onkológov v oblasti základného a klinického onkologického výskumu. V
spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie SAV nadácia oslovila mladých nádejných adeptov vedy a
poskytla im možnosť stretnúť sa so svojimi rovesníkmi s podobnými záujmami, prezentovať svoje práce
pred odborným publikom, konfrontovať svoje vedomosti z tak dôležitej oblasti akou je onkológia a získať
niektoré z ocenení. Záujemcovia mali možnosť prihlásiť práce experimentálne a teoretické. Súťažilo sa v
troch kategóriách: študenti stredných škôl,
študenti vysokých škôl (medicíny, prírodných
vied, farmácie) a mladí ľudia s ukončeným
vysokoškolským vzdelaním do 30 rokov
(doktorandi). Do súťaže sa prihlásilo 27
záujemcov z Košíc, Martina a Bratislavy z
lekárskych a prírodovedeckých fakúlt, zo SAV,
z Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou a stredných škôl. Súťažné
práce hodnotila odborná komisia. Víťazné
práce boli odmenené finančne, vecnými
sponzorskými darmi od spoločnosti Tesco
Stores a odbornými knižnými publikáciami.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže o odovzdanie získaných cien sa uskutočnilo v
Slovenskom rozhlase pred večerným koncertom, slovenskou premierou mystického oratória Jána Valacha
Klepáč/Zvon. Koncertu sa zúčastnil vzácny hosť z Belgicka, exriaditeľ ústavu pre malomocných, pre ktorý
napísal pán Valach toto oratórium pri príležitosti 800. výročia jeho založenia.

Nadácia Výskum rakoviny oceňuje, že záštitu nad Dňom výskumu rakoviny opakovane prevzal
pán Dušan Čaplovič, podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a
menšiny.

Nadácia Výskum rakoviny aj v roku 2008 zamerala svoje aktivity na získavanie finančných
prostriedkov na modernizáciu laboratórneho a diagnostického prístrojového vybavenia Ústavu
experimentálnej onkológie za účelom zlepšenia diagnostických možností nádorových ochorení vo
včasných štádiách. Je to experimentálne pracovisko, ktoré sa zaoberá komplexným výskumom príčin,
vedúcich k vzniku nádorov. Na prístrojoch pracujú erudovaní vedeckí pracovníci a výsledky analýz
poskytujú lekárom na klinických onkologických pracoviskách (Národný onkologický ústav, Onkologický
ústav sv. Alžbety, Onkologické oddelenie Detskej fakultnej nemocnice Dérerovej nemocnice a ďalšie
zdravotnícke zariadenia na Slovensku).
Roku 2008 sa Nadácia Výskum rakoviny v
spolupráci so Slovenským paralympijským výborom
podieľala na organizovaní už VI. ročníka
celoslovenskej kampane „Na kolesách proti
rakovine“. Jej cieľom bolo formou verejnej zbierky
povolenej MV SR, získať finančné prostriedky na
zakúpenie dvoch súčastí zo sady histopatologických
prístrojov (motorizovaný rotačný mikrotóm a
termostat), potrebných v procese prípravy vzoriek na
prácu s laserovým mikrodisekčným mikroskopom.
Pomocou tohto mikroskopu sa
molekulárnobiologickými diagnostickými technikami
získavajú dôležité informácie o genetickom stave bunky,
resp. o jeho zmenách. Tieto informácie sú potrebné z
hľadiska terapie a prognózy nádorového ochorenia.
Hlavným organizátorom kampane je
Slovenský paralympijský výbor (SPV), Nadácia
Výskum rakoviny je spoluorganizátor. SPV ešte
v roku 2003 prijal myšlienku zbierky finančných
darov na prístroje v boji proti rakovine. Rozhodol sa
pokračovať v myšlienke zosnulého víťaza
Paralympijských hier v Sydney 2000 v dráhovej
cyklistike Radovana Kaufmana, ktorého posolstvom
bolo nájsť vhodnú cestu na boj proti rakovine.
Kampaň je športovo - kultúrno - vzdelávací projekt
s cieľom zapojiť do športovej aktivity širokú
verejnosť a zároveň podporiť boj proti rakovine.
Podstatou projektu bolo prejsť stanovenú symbolickú
trasu na akomkoľvek nemotorovom kolieskovom prostriedku. Kampaň prebiehala v mnohých
slovenských mestách od 30. apríla 2008 do 26. septembra 2008. Finančné prostriedky bolo možné
poukázať na špeciálny účet zbierky, prostredníctvom poštových poukážok alebo vložiť symbolickú sumu
do prenosných, riadne označených a zapečatených pokladničiek.

K úspešnému priebehu VI. ročníka
kampane „Na kolesách proti rakovine“
významne prispeli mediálni partneri
kampane: STV, TVA-obchodná televízia, TV
Markíza, Denník SME, Šport, týždenník
Markíza, Žurnál, rádio OKEY, ale aj mnohé
regionálne médiá. Jednotlivé akcie kampane
podporili svojou účasťou aj známi športovci,
umelci a poprední predstavitelia miestnych a
regionálnych samospráv. VI. ročník
kampane Na kolesách proti rakovine bol
venovaný pamiatke Radovana Kaufmana a
významnej, dlhoročnej podporovateľke boja
proti rakovine, speváčke Eve Márii Uhríkovej,
ktorá v decembri 2007 podľahla zákernej chorobe.
Roku 2008 začala Nadácia Výskum
rakoviny spolupracovať so spoločnosťou Tesco
Stores SR, a. s. a Pražským medzinárodným
maratónom na príprave nového projektu pod
názvom Tesco Beh pre život. Podstatou projektu
boli dve hlavné myšlienky: podpora zdravého
životného štýlu a finančná podpora výskumu
onkologických ochorení. Projekt Tesco Beh pre
život tvoril sériu piatich nesúťažných behov
určených preširokú verejnosť. Zapojili sa do neho
mestá Nitra, Bratislava, Prešov, Banská Bystrica a
Žilina. 4 - kilometrovú trasu so štartom a cieľom
vždy pri Tesco obchode bolo možné absolvovať
behom, poklusom alebo chôdzou.

V rámci tohto projektu sa
uskutočnila verejná finančná zbierka na
motorizovaný farbiaci automat s
príslušenstvom a motorizovaný
zmrazovací mikrotom - kryostat.
Projekt prebiehal od 6. septembra 2008 do
4. októbra 2008. Účastníci behu mohli
podporiť projekt zaplatením štartovného,
ktorého celá suma bola venovaná na
prístroje, prispieť priamym prevodom na
špeciálny účet zbierky povolenej MV SR,
kúpou darčekových predmetov s logom
podujatia, alebo venovaním finančnej
čiastky do prenosných pokladničiek.

Veľmi účinnou formou zbierky bola možnosť zaslať
darcovskú SMS správu s heslom DMS BEZME. Nadácii
Výskum rakoviny pri realizácii tejto služby vyšlo v ústrety
Fórum donorov.

Koncert Spev pre život, ktorý sa uskutočnil 9. decembra 2008 v koncertnej sále Slovenskej
filharmónie v Redute, kde vystúpil Veľký zbor donských kozákov s hosťami bol slávnostnou príležitosťou
na odovzdanie symbolických šekov so sumami získanými vo verejných finančných zbierkach v kampani
Na kolesách proti rakovine a Tesco Beh pre život a poďakovaním sponzorským firmám, jednotlivcom a
celej slovenskej verejnosti za finančnú podporu v roku 2008.
Symbolický šek na sumu 350.000.-Sk, získanú v kampani „Na kolesách proti rakovine“ odovzdal
prezidentke Nadácie Výskum rakoviny pán Ján Riapoš, predseda SPV. Šek na sumu 612.399.- Sk
vyzbieranú v projekte Tesco Beh pre život odovzdala pani Eva Williams, riaditeľka oddelenia vonkajších a
právnych vzťahov spoločnosti Tesco Stores SR a. s.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa verejnými zbierkami nepodarilo získať sumu potrebnú na
zakúpenie kompletnej zostavy histopatologických prístrojov (1.922.835.- Sk), správna rada Nadácie
Výskum rakoviny sa rozhodla doplniť celkovú sumu o 959.986.- Sk z podielu 2% z daní a darov
jednotlivých firiem pre NVR.
Roku 2008 Nadácia Výskum rakoviny začala spolupracovať s agentúrou Fundraising s. r. o. na
získavaní finacií formou tzv „direct mailingov“, teda zasielaním prosbopisov na adresy konkrétnych ľudí,
s ktorými už agentúra mala dobré skúsenosti z iných humanitných akcií. Za týmto účelom bol otvorený
samostatný účet vo VÚB 2465048054/0200.
Nadácia Výskum rakoviny finančne podporila projekt Občianskeho združenia pre
TRANSPLANTÁCIE BUNIEK sumou 1.000.000.- Sk na rozvoj a skvalitnenie transplantačného
programu kmeňových buniek a s tým spojenú podporu vzdelávacích aktivít (kongresy, sympóziá, osveta,
publikačná činnosť, vypracovanie štatistických hodnotení v roku 2008). Poskytnutie financií na takýto
projekt je v súlade s cieľmi a štatútom Nadácie Výskum rakoviny. Tento projekt významne prispieva nielen
do výskumu rakoviny, ale aj liečby pacientov s rôznymi formami nádorových ochorení.
Ústav experimentálnej onkológie SAV v spolupráci s Nadáciou Výskum rakoviny usporiadali
v dňoch 25. až 29. mája 2008 v poradí už 5. medzinárodný kongres (workshop) o oprave DNA v
Smoleniciach. Zúčastnilo sa ho 64 vedcov zo Slovenska, Poľska, Českej republiky, Maďarska, Veľkej
Británie, Nórska, Nemecka, Švédska, Holandska, Rakúska, Švajčiarska a USA. Odznelo 28 pozvaných
prednášok a 6 úvodných lekcií k jednotlivým sekciám. Bolo prezentovaných 28 posterov. Organizačný
výbor udelil 9 štipendií mladým vedcom, aby sa mohli kongresu zúčastniť. Podujatie bolo v zahraničí
spropagované národnou nórskou televíznou stanicou Norwegian Broadcasting Corporation. Na domácej
pôde sme zaslali správu o podujatí do ENSAV - elektronických novín SAV. Abstrakty prednášok a
posterov boli uverejnené v Knihe abstraktov (ISBN 978-80-7399-417-4).

Nadácia vyhovela požiadavke Občianskeho združenia Veda a život o finančnú podporu v sume
50.000.-Sk na uhradenie registračného poplatku pre 7 mladých vedeckých pracovníkov. Toto združenie
v spolupráci s ÚEO SAV a Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV organizovalo v Smoleniciach
míting Drug resistance in cancer, zameraný na problematiku rezistencie v onkológii.
Aj v tomto roku sme spolupracovali s Fórom donorov, asociáciou, ktorá poskytuje granty tretím
osobám. Zúčastňuje sa ich školení, seminárov a prednášok. Získané vedomosti uplatňuje v nadačnej práci.
Nadácia Výskum rakoviny vyhovela požiadavke Komisie pre zriedkavé ochorenia (EU-rare
diseases) pri Európskej únii, ktorou sa obracia na charitatívne európske organizácie zistiť ich možnosti
podporovať a financovať výskum zriedkavých ochorení (zaradené sú tu aj nádorové ochorenia) a mobilitu
výskumníkov a lekárov. Spracovaný formulár bol zaslaný na adresu príslušnej komisie.
Nadácia Výskum rakoviny vyplnila Dotazník o základných činnostiach NVR pre Európsku
komisiu, ktorá sleduje aktivity a význam nadácií a iných charitatívnych organizácií pôsobiacich v rámci
Európskej únie. Dotazníkové dáta nadácia spracovala a zaslala na adresu príslušnej komisie.
Nadácia Výskum rakoviny finančne podporila účasť 6 vedeckých pracovníkov na medzinárodných
konferenciách a stážach formou cestovných grantov.
Na informovanie verejnosti a potenciálnych sponzorov o aktivitách Nadácie Výskum rakoviny v
prospech finančných zbierok a ich využití v klinickej praxi, a najmä o výsledkoch onkologického výskumu
na Slovensku, využila nadácia v priebehu roka 2008 tlačové besedy k 15. výročiu činnosti, ku Dňu
výskumu rakoviny (7. marec) a celoslovenskej Súťaži mladých onkológov, k začatiu kampane Na kolesách
proti rakovine a projektu Tesco Beh pre život, vystúpenia na benefičných koncertoch, kultúrnych a
spoločenských podujatiach, v rozhlase, televízii a vo viacerých printových a audiovizuálnych médiách.
Trvalo spolupracujeme sAGENTÚROU AP PROJEKT a o. z. ArsAnte Portas.
Nadácia využila možnosť opakovane sa zapísať do registra oprávnených právnických osôb na
prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Dňa 8. 12. 2008 bola
spísaná Notárska zápisnica č. Nz 55760/2008, ktorou bolo vydané osvedčenie o vyhlásení splnenia
podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane
z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2008. V roku 2008 nadácia získala za zdaňovacie obdobie roku 2007 z
2% z daní fyzických a právnických osôb 1.622.613.- Sk.
Nakoľko do konca roka 2008 sa nepodarilo zhromaždiť dostatok finančných prostriedkov a
zároveň firma, u ktorej sme objednali motorizovaný farbiaci automat s príslušenstvom a motorizovaný
zmrazovací mikrotom - kryostat nemala skomletizovanú dodávku, nákup ako aj prevod finančných
prostriedkov zo zbierok sa uskutočnil až začiatkom roka 2009.

V Bratislave 20. 5. 2009

Ing. Erika Chudějová
správca nadácie
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Finančná časť výročnej správy za rok 2008
V súlade so zákonom 34/2002 Z.Z o nadáciách v zmysle ust. §-u 28 ods. 1 a v členení
podľa §-u 28 ods.2 a 3. o výdavkoch na správu nadácie predkladáme finančnú časť výročnej
správy nadácie.
Ročná účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva obsahuje
1. súvahu a výkaz ziskov a strát k 31.12.2008
2. prílohu k účtovnej závierke 31.12.2008
3. audítorskú správu za rok 2008
Vzhľadom na jubilejný rok 2008, kedy si nadácia pripomenula 15. rokov svojej
existencie boli predpokladané aj zvýšené požiadavky na financie. Do rozpočtu na rok 2008
sme zahrnuli finančné prostriedky na propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie v rámci
mediálnej stratégie pod názvom „ Nechceme už stratiť žiadnu tvár...“ (600 000,- Sk), na kúpu
kompletnej zostavy histopatologickej jednotky k laserovému mikrodisekčnému mikroskopu
2 000 000,- Sk. Na celoslovenskú Súťaž mladých onkológov organizovanú pri príležitosti
druhého Dňa výskumu rakoviny (7. marec) a slávnostný koncert, na ktorom sa vyhlásia
výsledky súťaže približne 400 000,- Sk, na cestovné granty na medzinárodné konferencie
a stáže vedeckých pracovníkov v onkológii 100 000,- Sk finančný príspevok na organizáciu
medzinárodného 5. DNA Repair Workshopu 200 000,- Sk, na finančnú pomoc pri
zabezpečovaní servisných prác na diagnostických prístrojoch zakúpených nadáciou 100.000,Sk, na prevádzkové náklady 80.000,- Sk, na krytie cestovných nákladov potrebných v rámci
VI. Ročníka kampane Na Kolesách proti rakovine 50 000,- Sk, na účasť na akciách Fóra
donorov 5 000 až 8 000,- Sk, na spotrebný materiál 60 000,-Sk, odmenu správcovi za výkon
funkcie 15 000,-Sk.
1. prehľad príjmov
Príjmom Nadácie Výskum rakoviny v roku 2007 boli dary od fyzických a právnických
osôb a 2 % podiel zaplatenej dane z príjmu fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roku
2007. Ďalej to boli výťažky z akcií na Kolesách proti rakovine a Tesco beh pre život.
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a) prehľad o darcoch v r. 2008, ak hodnota daru presahuje 10 tis. Sk.
- Slov. paralympijský výbor

350 000,- Sk

- Vladislav Peteraj

50 000,- Sk

- Nadácia VUB

50 000,- Sk

- Tatra banka

50 000,- Sk

- HMSR BA

50 000,- Sk

- Nadácia pontis

18 000,- Sk

-Scholz reciling

15 000,- Sk

c) príspevok z podielu zaplatenej dane:

1 622 613,- Sk

d) formou fundraisingu vyzbierané od množstva súkromných darcov:

1 068 829,- Sk

2. prehľad výdavkov § 28 ods. 1
a) prehľad o fyzických a právnickych osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky
V súlade so štatútom a po odsúhlasení správnou radou boli poskytnuté finačné
prostriedky mladým vedeckým pracovníkom, ktorý sa zúčastnili na medzinárodných
kongresoch, seminároch a stážach. Boli im refundované cestovné náklady a kongresové
poplatky. Celková výška poskytnutých príspevkov bola 72 464,- Sk.
Menovite sa jedná:
-

Lucia Kučerová

15 000,- Sk

-

Pavel Lukačko

8 500,- Sk

-

Annamária Srančíková

4 296,- Sk

-

Lenka Maršálková

4 355,- Sk

-

Zuzana Valovičová

10 172,- Sk

-

Ivana Rybanská

15 000,- Sk

- občianske združenie pre Transplantáciu buniek

1 050 000,- Sk
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Príspevok na usporiadanie odborných konferencii pre:
- občianske združenie Veda a život

50 000,- Sk

- Ústav experimentálnej onkológie SAV

170 000,- Sk

Náklady na správu nadácie § 28 ods. 2
a)

na ochranu a zhodnotenie majetku nadácie DHM sme poskytli: 848,- Sk

b)

propagácia verejnoprospešného účelu nadácie: 770 779,- Sk (koncerty, šport.
podujatia)

c)

prevádzka nadácie: telefon, poštovné, fax : 65 558,- Sk
poplatky banke, Vakup: 8 629,- Sk

d)

Náhrady cestovných výdavkov: 53 026,- Sk

e)

mzdové náklady: 44 320,- Sk

f)

iné náklady spojené s prevádkou nadácie: 54 609,- Sk

Na účtoch Nadácie boli k 31.12.2008 tieto finančné prostriedky:
VUB 167534012/0200 (bežný výdavkový): 3 244 441,20 Sk
VUB 2434842458/0200 fondový účet povolenej zbierky Tesco Beh pre život:
553 794,82 Sk
VUB 2465048054/0200 Fundraising – zhromažďovanie financii pomocou “directmailingov”: 1 068 829,76
VUB 1806644651/0200 fondovy účet - príspevky na kultúrne podujatia : 69 765,20 Sk

Ing. Erika Chudějová
Správca nadácie
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Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a
právnických osôb (podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).

Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb1):
NADÁCIA VÝSKUM RAKOVINY, so sídlom: Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO:
317 825 82, zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov tieto
údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb
a právnických osôb za rok 2007: 1 623 tis. Sk /53 873 € ním prijatého v roku 2008:

Účel použitia podielu
zaplatenej dane

Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel
(v euro)

Spôsob použitia
podielu
zaplatenej dane

Iné
údaje

1.
Spotrebný materiál k prístrojom

1 991,-

Propagačný materiál, logá

4 149,-

Usporiadanie celoslovenskej akcie
„Mladý onkológ“

1 327,-

Príspevky fyzickým osobám na
konferencie

2 323,-

2.
3.
4.

5.

Príspevok na konferenciu „Veda a
život“

37 708,-

7. Ekonomické a právne služby, audit

2 480,-

Cestovné na celoslovenskú akciu
„Tesco- beh pre život“

Textové brožúry o
nadácii a jej
akciách
Ubytovanie, vecné
dary, cena
výhercovi súťaže
Cestovné a
konferenčné
poplatky

1 659,-

Propagácia a reklama nadácie
6. /koncerty, kultúrne a športové
podujatia

8.

Chemikálie,

1 759,-

<POZNÁMKA
1)
§ 50 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
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